
Informatie betreffende verwerken persoonsgegevens  
Carnavalsvereniging de Vlaskop is in het bezit van persoonsgegevens omdat je lid bent 

van deze vereniging. Jouw gegevens worden gebruikt voor:  

- Registratie lidmaatschap & contributie; 

- Regelen van eventuele andere betalingen/vergoedingen; 

- Informeren verenigingsactiviteiten & -vergaderingen; 

- Nieuwsberichten te delen via website, sociale media & lokale media. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

- Voor- & achternaam 

- Adresgegevens 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 

- E-mailadres 

- Rekeningnummer (IBAN) 

- Foto’s tijdens onze activiteiten 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Voor- & 

achternaam en foto’s worden bewaard om de historie van CV de Vlaskop in kaart te kunnen brengen. 

Deze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.  

Delen met derden 

Jouw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld zonder jouw uitdrukkelijke toestemming (zie 

toestemmingsverklaring). Ook worden derden verplicht tot geheimhouding van de gegevens.  

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen  

Je heb het recht om te vragen welke gegevens worden verwerkt, de gegevens aan te passen of 

wanneer ze niet meer gebruikt mogen worden. Is dit het geval? Stuur dan een mail naar 

secretaris@vlaskop.nl. Is er een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan 

direct contact op. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.  

Foto’s 

Het kan voorkomen dat je op één van onze foto’s op de website of facebookpagina staat. Mocht je 

hier bezwaar tegen hebben, dan kun je vragen om deze foto onherkenbaar te maken of te 

verwijderen. Stuur hiervoor ook een mailtje naar secretaris@vlaskop.nl. Daarnaast kunnen bij 

bijzondere gebeurtenissen foto’s naar lokale media gestuurd worden.  

Beveiliging 

CV De Vlaskop vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als je 

denkt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op middels een mail naar secretaris@vlaskop.nl.  

Contactgegevens 

Als er vragen zijn betreffende deze privacyverklaring, neem dan contact op via secretaris@vlaskop.nl.  
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Toestemmingsverklaring CV de Vlaskop    
Tijdens allerlei activiteiten bij onze vereniging worden foto’s en/of filmpjes gemaakt. Dit 

beeldmateriaal kan vervolgens in de media of op de website gedeeld worden. Hiervoor 

wordt om jouw toestemming gevraagd.  

Ik geef CV de Vlaskop toestemming voor:  

- Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website (www.vlaskop.nl), 

sociale media en/of lokale media die zijn gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten; 

- Het opnemen van groepsfoto’s op de website (overview foto’s in bijvoorbeeld de kroeg of 

het MFC); 

- Het gebruiken van telefoonnummers om in groepsgesprekken van whatsapp toegevoegd te 

worden; 

- Het gebruiken van jouw e-mailadres voor uitnodigingen van vergaderingen, werven van 

personeel en andere Vlaskop-gerelateerde zaken; 

- Het bewaren van voor- & achternaam en foto’s om de historie van CV de Vlaskop in kaart te 

brengen, ook na het beëindigen van mijn lidmaatschap.  

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Datum  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Handtekening  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 

door een ouder of voogd ondertekend te worden:  

 

Naam ouder/voogd:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening ouder/voogd:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dit formulier ondertekend inleveren bij de secretaris: 

Cindy Heldens (Daniëlweg 25 te Melderslo) 

 


